Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimised
Kultuuri ja spordi valdkonna töörühma koosolek
30.06.2016
Kalevipoja Muuseum
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.30
Osalejad: Toomas Tikerperi (Avinurme vald), Verner Mölder (Avinurme vald), Rita
Kivisaar (Saare vald), Krista Pedak (Avinurme vald), Valdi Reinas (Palamuse vald),
Pille Tutt (Torma vald), Laidi Zalekešina (Mustvee linn), Anu Ots (Mustvee linn),
Marika Oolberg (Lohusuu vald), Aare Järvik (Lohusuu vald), Ester Laumets
(Palamuse vald), Arne Tegelmann (Palamuse vald), Veronika Kookmaa (Kasepää
vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Päevakava:
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest – ühinemise koordinaator
2. Töörühma juhi valimine
3. Ülevaade omavalitsustelt MTÜde ja külaseltside ning spordiklubide
toetamise kohta
4. Arutelu:
 Kuidas toimub uues omavalitsuses MTÜde, külaseltside ja
spordiklubide toetamine?
 Traditsiooniliste ürituste jätkamine/toetamine tulevikus.
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest – ühinemise koordinaator
Ühinemise koordinaator tegi ülevaate senisest ühinemisläbirääkimiste käigust ja
valla/linna allasutuste arvust valdkonnas lähtuvalt omavalitsustelt kogutud
andmetest. Kohapeal tehti parandusettepanekud osade andmete kohta ning
täiendati vastavalt esitluses toodud andmeid.
2. Töörühma juhi valimine.
Toimus kultuuri ja spordivaldkonna töörühma juhi valimine. Konsensuslikult
otsustati valida töörühma juhiks Toomas Tikerperi Avinurme vallast.
Otsustati: Kultuuri ja spordivaldkonna töörühma juht on Toomas Tikerperi
Avinurme vallast.
3. Ülevaade omavalitsustelt MTÜde ja külaseltside ning spordiklubide
toetamise kohta.
Iga omavalitsus tegi ülevaate, kuidas toimib praegu MTÜde, külaseltside ja
spordiklubide toetamine.
Kasepää vald:
• Kasepää vallal on olemas eraldi MTÜ-de toetamise kord

•
•
•

Summa on ca 2000 eurot aastas.
Rohkem läheb sotsiaalile, kirikud-palvelad.
Hindamiskriteeriumeid ei ole.

Palamuse vald:
Kas on olemas
toetuse jagamise
kord? (korra
nimetus)

Toetuse jagamise
põhimõtted

Toetuse
piirmäärad,
eelarve maht

Selgitused
(vajadusel)

Tegevustoetuse
andmise
tingimused ja kord
(vastu võetud
20.06.2013 nr 63)

 Taotlemine kinnitatud
avaldusel,
 Taotlejal pole
maksuvõlga ei riigi ega
valla ees;
 Taotlus esitada 15.
oktoobriks;
 Läbi vaatab vallavalitsus;
 Võetakse arvesse seotust
valla arengukavaga,
taotluse seotust
munitsipaalomandis
oleva varaga, kasu
saavate inimeste hulka,
eelarve realistlikkust,
omafinatseeringu
olemasolu ja osatahtsust;
 Abikõlblikud pole
toitlustuskulud, välja
arvatud laste- ja
noortelaagrid;
 Pärast peab esitama
aruande vallavalitsuse
kinnitatud vormil.

Piirmäärasid
pole,
koostatakse
pingerida.

Kultuuriüritustel
e on eraldi
eelarve – 30000.
Laat tuleb sellele
juurde. Eraldi
eelarved on
ringidelrahvamajadel.

2016.aastal oli
eelarve mahuks
24 000.- EUR.
Pritsimehed said
sellest 15 000
eurot.

Kultuuritegevus reorganiseeriti sellel aastal, loodi uus valla allasutus Palamuse
Kultuur. Uus juhataja on Ehtel Valk. Temal on ülesanne ise kõik uuesti
komplekteerida. Sport läheb ka selle uue asutuse alla.
Lohusuu vald:
Kas on olemas
toetuse jagamise
kord? (korra
nimetus)

Toetuse jagamise
põhimõtted

Toetuse
piirmäärad,
eelarve maht

Selgitused
(vajadusel)

Lohusuu valla
eelarvest
mittetulundusliku
tegevuse
toetamise kord

Taotlust saab
esitada 2 korda
aastas. Taotlused
vaatab üle
volikogu haridusja kultuurikomisjon
ja teeb ettepaneku
ning otsustab ja
kinnitab
vallavalitsus.

Piirmäära ei ole.
Eelarve maht
2000 eurot.

Kord võeti vastu
2016 aasta algul.
Oluline, et ükski
hea idee ei lähe
kaduma. Puudu on
hindamisinstrume
nt.

Külavanemate koda ei ole Lohusuus.
Mustvee linn:
Kas on olemas
toetuse jagamise
kord? (korra
nimetus)
Mustvee linna
eelarvest
mittetulundustegev
useks toetuste
andmise kord

Toetuse jagamise
põhimõtted

Tegevus, millele toetust
taotletakse, toimub
üldreeglina Mustvee
linna
haldusterritooriumil või
on Mustvee linnaga
seotud muul viisil.

Toetuse
piirmäärad,
eelarve maht

Selgitused
(vajadusel)

9000-15000 eurot
aastas, vastavalt
eelarve
võimalustele.
Piirmäära ei ole
kehtestatud.

Kirikud saavad
kordamööda
1000 eurot
aastas.

Toetuse määramisel
arvestatakse, et
tegevus vastab
Mustvee linna
arengukavale.
Toetust antakse
Mustvee linna
eelarvest, arvestades
eelarveaasta rahalisi
võimalusi.
Ettenägematuid
mittetulundustegevusi
võib rahastada aasta
jooksul, tulenevalt
linna huvidest ja
eelarveaasta
rahalistest
võimalustest.

Torma vald:
Torma vallas ei ole MTÜ-dele ja ühendustele tegevustoetuse jagamise korda.

Torma vallas on rahvamajad MTÜdel tasuta kasutuses. Meil on eelarves ette
nähtud rahvamajade ülalpidamiseks 30 000 eurot (3x10 000).
Eelarve koostamise ajal tuleb kodanikuühendustel esitada 1. oktoobriks taotlus
sündmustele või tegevustele eelarvelise toetuse saamiseks. Kõigi taotlejate peale
oli sel aastal jagamisel 4 000 eurot.
Tegevuskulude reale lisanduvad liikmemaksud. Kogukulu sellel kulureal on 4 600
eurot.
Valla eelarvest tasutakse ringijuhtide (nii spordi- kui kultuurivaldkonnas)
töötasud kogusummas 12000 eurot aastas.
Lisaks kaetakse juhendajate sõidukulud ja on võimalik esitada aasta jooksul
taotlusi kultuuri üldkulude realt, mille maht 5000 eurot (kollektiivide
transpordikulud, kulud sündmustele). Sel aastal lisandus 1000 eurot
Naistetantsupeo kulude katteks. „Pehmete“ projektide omaosaluse katmiseks on
positiivsete rahastusotsuste korral võimalik taotleda toetust 3000 euro suuruse
eelarverea ulatuses.
Torma Spordihoone on valla hallatav asutus.
Avalikkusele suunatud sporditegevusele kulub 30 000 eurot hoone
ülalpidamiskuludest, spordiüritusteks 2560 eurot, võrk- ja korvpalli edendamiseks
7170 eurot ja laagrite korraldamiseks 11500 eurot (tuleb tuluna tagasi).
Kokku on 2016 aasta eelarvest eraldatud Torma vallal kultuuri ja
sporditegevusteks 106 830 eurot.

Saare vald:
Kas on olemas
toetuse
jagamise kord?
(korra nimetus)

Toetuse jagamise
põhimõtted

Kodanikualgatu
slike projektide
toetamise kord
ja toetuse
taotlemise vorm.
Vastu võtnud
Saare
vallavolikogu
25.10.2006 nr
16, jõustunud
15.11.2006

Kord sätestab
nõuded Saare
Vallavalitsuselt
kodanikualgatuse
korras
esitatavatele
projektidele
toetuse saamiseks,
toetuste taotlemise
ja hindamise
kriteeriumid ning
Saare valla
eelarvest

Toetuse
piirmäära
d, eelarve
maht

2014.
aastal 10 266
2015.
aastal - 8
365

Selgitused (vajadusel)

Eesmärk on toetada:
1. omaalgatuslikku ja
omavastutuslikku tegevust
vallas;
2. piirkondlikku arengut;
3. valla elanike ettevõtlikust
projekte välja töötada ja ellu
viia;
4. külaliikumise hoogustumist
ja ühistegevust vallas;
5. olemasolevate
huvialaringide, klubide,
ühenduste tegevust.
6. füüsiliste isikute, seltside,

finantseerimise
korra. Ei eraldata
toetusi valla
allasutustele nende
põhimääruse
järgseks
tegevuseks sh
vallaosalusega
ettevõtetele

seltsingute, klubide jt.
mittetulundusorganisatsioonide poolt
teistesse fondidesse esitatud
projektide kaasfinantseerimist.
Piiranguks KOV -i rahalised
vahendid
Toetatakse:
projektide omaosalusega
tegevustoetus
sündmuste läbiviimine
noortega tegevuste
läbiviimine (MTÜ Saare
Valla Noorteühing NETI)
Noorte osalemine väljaspool
valda (noorte korvpall,
saalihoki), Voore cup, Saare
järve jooks (32 aastat), külade
spordipäev jms





Sporditegevuse
korraldamine ja
läbiviimine ( MTÜ
Saare valla
kultuuri- ja
spordiselts)

2014.
aastal
3000
2015.
aastal
6930

Avinurme vald:
Toetuste saamine on meil võimalik kahel moel. Pikemate plaanide jaoks on igal
sügisel võimalik esitada taotlus järgneva aasta eelarvest. Kord on sama MTÜdele,
sihtasutustele ja eraisikutele (näiteks noorsportlastele).
Taotluse esitamise järgselt registreeritakse see raamatupidamises. Seejärel
tulevad taotlused alla volikogu kultuuri-,haridus- ja sotsiaalkomisjoni koos
summaga, mille saame laiali jagada. Komisjoni juht teeb vajadusel eeltöö, uurib
lisainfot, saadab komisjoni liikmetele (kokku 8+2 koolinoort) laiali taotlused ja
vajadusel tegeleb tekkinud küsimustega.
Koosolekul jagame üldiselt teemade või taotleja iseloomu järgi gruppidesse, et
olla võimalikult õiglane ja järgida sarnaste toetamisel sarnaseid põhimõtteid.
Kategooriates võib tekkida ka alakategooriaid. Näiteks: noorsportlasi vaadeldakse
koos, kuid toetuse suurus võib sõltuda tegevuse piiridest: piirkondlikult
silmapaistev, riiklikult silmapaistev, rahvusvaheliselt silmapaistev.
Toetuste puhul oleme püüdnud ka jälgida, kui suur sihtgruppp toetusest kasu
saab, kui oluline on see valla arengu mõttes või kas tegu on valla silmapaistvuse
mõttes suurema ettevõtmisega. Piirmäärasid pole, jagatav rahasumma oleneb
aastast.

Väga vähestel juhtudel oleme jätnud taotlused rahuldamata - enamasti on puudu
adekvaatne selgitus, miks toetust vaja. Samuti vähestel juhtudel oleme seadnud
toetuse saamiseks tingimused (nt tohib raha kasutada ainult tegevuse
korraldamiseks, mitte transpordiks). Toetuste määramise põhjendused esitatakse
lühidalt protokollina.
Teine variant puudutab rahataotlejaid, kelle tegevused või plaanid on tekkinud
aasta sees. Väiksemad palved esitatakse avalduse vormis vallavalitsusele koos
põhjenduse ja eelarvega. Suuremad soovid esitatakse volikogule - samuti
avalduse ja põhjendustega - ja otsustatakse volikogu istungil. Positiivse otsuse
korral leitakse rahastus kas vastava valdkonna eelarvest (noorsootöö ja sport
eelkõige; väiksemad summad) või võetakse reservfondist.
Reeglina on Avinurme taotlejad mõistlikud küsijad, mõistavad, et kõigile peaks
jaguma ja teevad ise palju selleks, et summasid suurendada projektide või
põhikirjaliste majandustegevuste kaudu. Eraisikud, näiteks noorsportlaste
vanemad, panustavad väga palju oma laste arengusse ja valla osa jääb pea
sümboolseks.
Loomulikult tahaks rohkem anda. Avinurme seltsitegevus on väga aktiivne, kõrgel
tasemel ja aitab suurelt kaasa valla arengule. Samas on valla rahakott nagu ta
on. Koos püüame parimat ja saame hakkama.
Eraldi on pritsimehed ja koguduse toetus. Kogusumma oli 2016. a 11 780 eurot.
Kultuuri eelarvest veel kollektiivijuhtide palgad, ürituste transport, ringid.
Avinurmes ka külavanemate koda olemas – MTÜ. 10 külavanemat. Esitame
koondtaotluse, toetuse jagamine on protokollitud. 2016. a saime 1650 eurot.
Kaasavaks eelarveks on 2000 eurot, taotlused esitatakse külavanematele.

4. Arutelu - kuidas toimub uues omavalitsuses MTÜde, külaseltside ja
spordiklubide toetamine?
Mõtted edaspidiseks:






Kohapealsed mudelid peaksid jääma püsima, vägisi midagi juurde tekitada
pole mõtet.
Kuidas tulevikus võiks olla kohalik kogukond esindatud nt MTÜde
rahastamise ja muude teemade juures?
Peab kaardistama, millised teenused ja tegevused peaksid olema
kohapeal.
Alakasutatud hoonete teema võiks olla majandusvaldkonna teema.
Kaaluda nende hoonete andmist ettevõtluse käsutusse.
Uues MTÜde taotlemise korras peaks olema välja toodud
hindamiskriteeriumid (soovitavalt osakaaludega). Seotus arengukavaga
võiks olla oluline.



Uue korra koostamisel võiks võtta aluseks Siseministeeriumi poolt välja
töötatud juhendi.

Ühinemislepingu punktide ettepanekud:






MTÜ-de tegevuse toetamist jätkatakse ning investeeringute omaosalust
kaetakse siis, kui need kajastuvad valla arengukavas.
Kutsutakse ellu kodanikeühenduste ümarlaud, kuhu võivad kuuluda ka
külavanemad. (Külavanema mõiste tuleb lahti selgitada - teema
edaspidiseks aruteluks).
Vajadusel kehtestatakse külavanema statuut.

4. Arutelu - traditsiooniliste ürituste jätkamine/toetamine tulevikus.

Töörühma liikmed koostasid nimekirja suurüritustest, mida hetkel korraldavad
omavalitsused ja/või kolmas sektor. Nende ürituste jätkamine peaks olema
tagatud ka tulevikus ühinenud omavalitsuses.
Traditsioonilised suurüritused:
1. Kasepää Kalapüügivõistlus
2. Kalevipoja Uisumaraton
3. Kalevipoja Kala- ja Veefestival
4. Peipsi Romantika – korraldaja MTÜ
5. Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat
6. Oskar Lutsu Huumoripreemia – MTÜ
7. Palamuse Rammumeeste Võistlus
8. Palamuse Maanteejooks
9. Palamuse Muusikalilaager – MTÜ
10.
Palamuse Suveklassika – MTÜ
11.
Saare Järve Jooks – MTÜ
12.
Theodor Lutsu Filmipäevad – MTÜ
13.
Märt Jallakase Mälestuskontsert – MTÜ
14.
Lohusuu Kalurite Päev ja Laat
15.
Peipsi I Öösuusatamine – uus üritus
16.
Mustvee Linna Päevad ja Suvelaat (Peipsi Folk)
17.
Mustvee Kirikute Festival - MTÜ
18.
Vanausuliste Festival – MTÜ
19.
Jakobsoni Kõnevõistlus
20.
Jakobsoni Talupäev – MTÜ
21.
Sadala Külateatrite Päevad – MTÜ
22.
Võtikvere Raamatuküla – MTÜ
23.
Laste Laulupäev – vald, MTÜ
24.
Tantsupäev – MTÜ
25.
Sadala Rammumees- MTÜ (toimunud üle 30 aasta)
26.
Ürituste sari Sadala oma juurtega ...- MTÜ (toimunud üle 10 aasta)
27.
Elukestva õppe õpitubade sari -MTÜ (toimunud üle 10 aasta)
28.
Avinurme Tünnilaat (jaanisimman, kirikukontsert, Avinurme
Suveteater)
29.
Avinurme Kevadmätas (laat)

30.

Peipsi Mängud – vana üritus, 2 korda aastas

Peipsimaa Maitsed on huvitatud üritustel osalemisest tulevikus.
Arutati, milliseid ühisüritusi võiks ellu kutsuda tulevikus pärast ühinemist.
Esialgu pakuti välja järgmiseid sündmusi:




Ühine laulu- ja tantsupidu
5 kihelkonna päev
Kirikute festival (Kirikuralli?, kirikumuusika festival?)

Otsustati:





Järgmine töörühma koosolek toimub 9. augustil kl 10 Avinurme vallas (Vadi
või Ulvi külamajas). Täpse koha lepib kokku ja teate saadab koordinaator.
Järgmiseks korraks tehakse kultuuri- ja spordiobjektide kaardistus
(külaplatsid, seltsimajad, laululavad, spordirajatised, MTÜd, kirikud,
kalmistud jne). Töörühma juht teeb koos koordinaatoriga Google Drive
keskkonnas ühise tabeli, mida kõik saavad täita. Tabel tuleb täita
järgmiseks koosolekuks.
Järgmise koosoleku esialgsed teemad:
 Kas säilib senine raamatukogude võrgustik?
 Kas säilib senine rahvamajade võrgustik?
 Google-tabeli ülevaatamine.
 Arutelu jätkamine MTÜde toetamise teemal.

Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.

